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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด ยกเวน้การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และ 10 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 บริษทัฯไดต้ดัสินใจเปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมท่ีบนัทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย โดยจะเร่ิมใชน้โยบาย
การบญัชีน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 3 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การน ามาตรฐานฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.4 
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3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 และหมายเหตุ 2 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติั                 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน 2560  31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 965 802 653 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 11,421 10,025 8,730 
ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพ่ิมข้ึน 12,166 10,500 9,413 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 220 327 (30) 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

งบก าไรขาดทุน     
รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยลดลง - (1) (652) (519) 
รายไดเ้งินปันผลรับจากบริษทัร่วมลดลง (871) (716) (1,967) (1,718) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - 27 - (33) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
   ของบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 1,135 - 1,135 - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) (22) 20 875 596 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 831 726 2,275 2,178 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง - 1 - 2 
ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน   1,073 57 1,666 506 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

 
23 

 
(7) 

 
(60) 

 
190 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

 
28 

 
(22) 

 
(47) 

 
166 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 0.09 0.01 0.14 0.04 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดเพ่ิมข้ึน* - 0.01 0.14 0.05 

*  ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ        

หุน้สามญั (LH-W3) หมดอายเุม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

โฮเทล จ ากดั ร้อยละ 99.95) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

โฮเทล จ ากดั ร้อยละ 99.93) 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี 

จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 

ร้อยละ 99.99) 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 
ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช                
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์               
แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
 แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั 

(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช โฮเทล 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 107 57 ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี                  

(2559: ร้อยละ 3.50 - 4.17 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - - 1 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - - 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - - 49 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - - 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค่้าบริหาร 1 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 7 2 4 1 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี

ธนาคารประกาศ 
เงินปันผลรับ 871 716 871 716 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 14 18 14 18 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 47 48 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 42 48 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 6 6 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 32 24 11 11 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 18 17 14 13 750 - 880 บาทต่อตารางเมตร      

ต่อเดือน 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 197 97 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 309 166 ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี                    

(2559: ร้อยละ 3.50 - 5.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 6 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 652 519 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - - 12 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - - 56 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 1 1 ร้อยละ 2.00 ต่อปี                            
ซ้ือท่ีดิน - - - 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค่้าบริหาร 3 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 19 21 12 13 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 1,967 1,718 1,967 1,718 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 39 71 38 66 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 125 124 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 129 103 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 19 17 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 90 97 36 47 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการ      
   ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 3,749 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 51 48 40 40 750 - 880 บาทต่อตารางเมตร        

ต่อเดือน  
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 409 282 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริหารโครงการ - 2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย - 1 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี  

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 8 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ                   
31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เงนิฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม 1,943 1,420 1,086 589 

เงนิลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 6)     
บริษทัร่วม 1,047 70 1,002 - 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
บริษทัยอ่ย - - 1 - 
บริษทัร่วม - 1 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 28 - - 

รวม 19 29 1 - 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย - - 1,374 266 
บริษทัร่วม 1 1 - - 

รวม 1 1 1,374 266 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 9,855 9,868 

เงนิมัดจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 15 12 12 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัร่วม 4 5 4 5 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัร่วม 47 40 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 199 96 - - 

รวม 246 136 - - 
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 เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มื/ใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สญัญา
ใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีหรือเม่ือทวงถาม 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการให้กูย้ืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH 
USA”) ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 3.0 
ถึง 4.6 ต่อปี ส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีไดแ้สดงรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจาก LH USA ภายใน    
12 เดือนขา้งหนา้ 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1 17 (17) 1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 17 51 - 68 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  133 1,087 - 1,220 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - 40 (40) - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 116 57 (87) 86 

 266 1,235 (127) 1,374 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) - 11 (11) - 

รวม 266 1,246 (138) 1,374 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน    
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 9,868 867 (880) 9,855 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั - 16 (16) - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั - 110 (110) - 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั - 15 (15) - 

รวม - 141 (141) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯและ          
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 42 53 152 155 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 7 13 
รวม 44 54 159 168 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 43 125 130 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 4 4 
รวม 34 44 129 134 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การให้ค  าปรึกษาและ
สญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 27.3 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

เงินสด 5,073 4,128 2,145 2,015 
เงินฝากธนาคาร 4,027,657 2,261,662 1,060,098 1,312,945 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก              458,252 128,096 455,112 128,096 
ใบรับเงินฝากประจ า 1,623,099 206,692 1,300,000 - 
รวม 6,114,081 2,600,578 2,817,355 1,443,056 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.25 
ถึง 1.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.40 ต่อปี) 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน  
   แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
45,005 

 
410,280 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน  
   - ราคาทุน 

 
999,908 

 
- 

 
999,908 

 
- 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 
1,720 

 
- 

 
1,720 

 
- 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน  
   - มูลค่ายติุธรรม 1,001,628 - 1,001,628 - 
รวม 1,046,633 410,280 1,001,628 - 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 
1.35 ถึง 1.40 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  81,538 84,776 - - 
 3 - 6 เดือน 122 2,255 - - 
 6 - 9 เดือน 72 - - - 
    9 - 12 เดือน 194 - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 67 8,622 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั  81,993 95,653 - - 
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 19,286 29,178 1,281 157 

อ่ืน ๆ 35,475 32,098 29,659 25,908 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 54,761 61,276 30,940 26,065 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  136,754 156,929 30,940 26,065 

8. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจ านองค ้ าประกัน                
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 829 819 - - 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (10,044) 3,758 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 

2,000,000 2,000,000 99.99 99.99 2,000,000 2,000,000 2,368,212 2,210,556 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,718 15,831 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 358,849 301,166 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 114,963 237,055 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,972 19,123 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 496,618 466,968 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 689,046 702,302 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 409,500 1,638,000 60.00 60.00 341,700 1,078,800 432,340 669,892 
   จ  ากดั และบริษทัยอ่ย         
Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 930,356 1,368,847 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั 1,250 5,000 99.99 99.99 1,250 5,000 2,366 (707) 

     4,502,167 5,243,017 5,417,396 5,994,791 

(ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

       ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (355) 8,266 - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 45,911 16,004 

 
40,379 

 
37,643 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั (11) (8) - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 48,336 10,957 - - - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั และบริษทัยอ่ย 532 (3,107) - - - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (35) 7 - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 1,151 3,108 - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย (7,960) (14,143) - - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี และบริษทัยอ่ย 11,724 35,950 - - - - 
Land and Houses U.S.A., Inc. (120,523) (36,805) (17,503) (44,243) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั (49) (63) - - - 600 

รวม (21,279) 20,166 22,876 (6,600) - 600 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)   
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (13,802) 1 - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 135,850 19,873 

 
21,806 

 
213,708 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั (113) 27 - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 57,683 47,367 - - - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั และบริษทัยอ่ย (12,093) (4,110) - - 109,999 - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (151) (88) - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 29,650 11,015 - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย (13,256) 543,223 - - - 173,250 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี และบริษทัยอ่ย 1,041,647 82,321 - - 542,100 305,760 
Land and Houses U.S.A., Inc. (356,745) (104,668) (81,746) (23,605) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั 6,823 869 - - - 39,599 

รวม 875,493 595,830 (59,940) 190,103 652,099 518,609 
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9.3 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ดบัเบ้ิลทรี จ ากดั (“DBT”) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 55 (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 
ในอตัราร้อยละ 99.99) มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดย DBT 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชยโ์ดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี                      
5 กรกฎาคม 2560 DBT ด าเนินการช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 การลดทุนของบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี  
บริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 และบริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั (“AAA”) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 มีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ วนัท่ีจดทะเบียนลดทุน ทุนช าระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กบักระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดทุน ทุนใหม่ 

LHP 11 กรกฎาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 1,638.00 (1,228.50) 409.50 
AAA 19 กรกฎาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 5.00 (3.75) 1.25 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนขา้งตน้ของ LHP และ AAA จ านวน 737 ลา้นบาท และ 3.75 ลา้นบาท           
ตามล าดบั ในเดือนสิงหาคม 2560 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ LHP และ AAA ไดมี้มติอนุมติลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ วนัท่ีจดทะเบียนลดทุน ทุนช าระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กบักระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดทุน ทุนใหม่ 

LHP 12 กนัยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 409.50 (279.50) 130.00 
AAA 12 กนัยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 1.25 (0.94) 0.31 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนขา้งตน้ของ LHP และ AAA จ านวน 168 ลา้นบาท และ 0.9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ในเดือนตุลาคม 2560 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   30 

กนัยายน 
2560 

31      
ธนัวาคม 

2559 

30                
กนัยายน    

2560 

31          
ธนัวาคม     

2559 

30        
กนัยายน    

2560 

31              
ธนัวาคม              

2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 21.88 33.98 4,538,712 4,538,712 8,231,235 6,913,223 
   จ  ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 380,243 378,263 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 5,792,335 5,906,439 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 426,233 467,359 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 6,824,478 6,593,696 
     10,233,517 10,233,517 21,654,524 20,258,980 

10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 168,670 237,346 40,073 (17,495) 129,773 - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 6,435 (6,860) - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 357,647 286,765 (16,298) (1,298) 516,865 477,106 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
16,227 

 
16,738 

 
- 

 
- 

 
37,139 

 
51,995 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 281,672 191,859 3,751 (2,956) 187,316 187,316 

รวม 830,651 725,848 27,526 (21,749) 871,093 716,417 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 577,612 704,135 (24,040) 139,357 370,781 152,947 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 1,980 (15,034) - - - 11,848 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 1,015,928 848,132 (16,786) 4,251 1,113,246 1,073,487 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
40,580 

 
39,988 

 
- 

 
- 

 
81,706 

 
51,995 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 638,558 601,221 (6,384) 22,572 401,392 428,151 

รวม 2,274,658 2,178,442 (47,210) 166,180 1,967,125 1,718,428 

10.3 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“LHFG”) ไดล้งนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับสัญญาจองซ้ือหุ้น (“SSA MOU”) กับ CTBC Bank Co.,  Ltd. (“CTBC”) 
ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว LHFG ตกลงในหลกัการท่ีจะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,545 ลา้น
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ CTBC อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ 
CTBC ตกลงในหลักการท่ีจะจองซ้ือหุ้นดังกล่าวในราคา 2.20 บาทต่อหุ้น (“ธุรกรรม”) โดยการ
ด าเนินการตามธุรกรรมน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีก าหนดในบนัทึกขอ้ตกลง
ดงักล่าวมีผลส าเร็จ ทั้งน้ี ราคาและการเขา้ท าธุรกรรมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการยกเลิกในกรณี
ท่ีพบผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือสถานะทางการเงินของ 
LHFG จากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และในวันเดียวกัน ท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับสัญญา
ระหว่างผูถื้อหุ้น (“SHA MOU”) กับบริษทั ควอลิต้ีเฮ้าส์ จ  ากัด (มหาชน) (“QH”) และ CTBC เพื่อ
ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีในฐานะผูถื้อหุ้นของ LHFG ภายหลงัจากการด าเนินการตามธุรกรรมดงักล่าว
เสร็จส้ิน โดยบริษทัฯ QH และ CTBC ไดเ้ขา้ลงนามใน SHA MOU แลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 LHFG ไดล้งนามในสญัญาจองซ้ือหุน้ (“SSA”) กบั CTBC โดยมีขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขหลกัเป็นไปตาม SSA MOU และในวนัเดียวกนัท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้
มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (“SHA”) กบั QH และ CTBC เพื่อก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีในฐานะผูถื้อหุน้ของ LHFG ภายหลงัจากการด าเนินการตามธุรกรรมดงักล่าวเสร็จส้ิน 
โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัเป็นไปตาม SHA MOU  
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เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 LHFG มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการร่วมทุนกับ CTBC จากท่ี
ก าหนดไวเ้ดิมวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เพื่อความยืดหยุ่นของระยะเวลา
ด าเนินการต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ LHFG  มีมติอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 5,998 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ า
ออกจ าหน่าย จากทุนจดทะเบียน 13,638,705,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 13,638,699,252 
บาท 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 7,544,961,342 บาท จากทุนจดทะเบียน 13,638,699,252 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,183,660,594 บาท 

3) อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 7,544,961,342 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ          
1 บาท เพื่อเสนอขายต่อ CTBC อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)               
ในราคา  2.20 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 16,598,914,952 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 ของ                
ทุนจดทะเบียน   

4) อนุมัติการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมด โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(Whitewash) ส าหรับการซ้ือหุน้ของ CTBC  

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 LHFG ไดรั้บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาก CTBC เป็นจ านวนเงิน 16,599 
ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ การเพิ่มทุนดงักล่าวท าให้ CTBC เป็น      
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LHFG ในสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 35.62 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ และท าให้
สัด ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  ใน LHFG ลดลงจากร้อยละ 33.98 เ ป็น ร้อยละ 21.88 ของ                                      
ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกผลสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัร่วมจ านวน 1,135 ลา้นบาท โดยแสดงไวเ้ป็นรายได้อ่ืนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดปัจจุบนั และบนัทึกเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยจ านวนเดียวกนั 
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10.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง                 
ประเทศไทย มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8,342 7,972 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 542 418 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 48,108 40,156 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 7,332 6,904 

รวม 64,324 55,450 

10.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ
บริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ค  านวณจากงบการเงินท่ี
สอบทานแลว้และ/หรือยงัไม่ไดส้อบทานดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธี         
 ส่วนไดเ้สีย                           ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ณ วนัท่ี                             ส าหรับงวดสามเดือน                           ส าหรับงวดเกา้เดือน                           
 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2560 2559 2560 2559 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอ่ืนในส านักงานเดยีวกนั     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 5,792,335 357,647 286,765 1,015,928 848,132 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
426,233 

 
16,227 

 
16,738 

 
40,580 

 
39,988 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั       
   (มหาชน) 8,231,235 168,670 237,346 577,612 704,135 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน      
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั       
    (มหาชน) 380,243 6,435 (6,860) 1,980 (15,034) 
ไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี      
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)(1) 6,824,478 281,672 191,859 638,558 601,221 

รวม 21,654,524 830,651 725,848 2,274,658 2,178,442 

 (1) ค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  2,073,502 1,513,912 783,568 783,568 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,452,317 1,535,556 1,167,806 1,278,302 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 5,894,523 5,418,172 4,320,078 4,430,574 
เงนิลงทุนทัว่ไป     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 165 165 - - 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (110,500) (110,500) (26,000) (26,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 93,904 93,904 - - 
รวม 5,988,427 5,512,076 4,320,078 4,430,574 

12. ที่ดินรอการพฒันา 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้น าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป                  
จดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,551 2,551 2,551 2,551 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 กนัยายน 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                            
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 14,545,298 208,963 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 343,042 375 
ค่าเส่ือมราคา (222,710) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (985,596) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 13,680,034 209,338 

 อพาร์ทเม้นให้เช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จ  านวน 6,079 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2559: 6,277 ล้านบาท) ถูกน าไปค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศ 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 574,092 281,643 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 160,863 89,416 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (62,140) (5,264) 
ค่าเส่ือมราคา (91,225) (36,951) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 581,579 328,844 
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15. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายกุาร   จ าหน่าย -   
 ตดัจ าหน่าย 1 มกราคม  มูลค่าสุทธิ  30 กนัยายน 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2560 เพิ่มข้ึน ตามบญัชี ตดัจ าหน่าย 2560 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ - 1,514,203 7,171 (1,476,304) (45,070) - 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ 55 30 1,613,201 18,236 - (33,332) 1,598,105 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์พทัยา และ       
 ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา 31 651,084 663,761 - (7,949) 1,306,896 
ท่ีดินเปล่า 10 และ 40 368 23,760 - (28) 24,100 

รวม  3,778,856 712,928 (1,476,304) (86,379) 2,929,101 

 สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท 55 และ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พทัยา และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา ถูกน าไป           
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว  

 โครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60 ไดท้  าสัญญาใหเ้ช่าช่วงสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(อายสุัญญาเช่า
คงเหลือประมาณ 21 ปี) และสัญญาขายสังหาริมทรัพยข์องโครงการโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์   
ราชด าริ ให้แก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) 
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 3,749 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของ LHP พิจารณาแลว้เห็นว่าราคา
ขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาเทียบเคียงกบัทรัพยสิ์นประเภทท่ีใกลเ้คียงกนั โดย LHP 
มีก าไรจากธุรกรรมดงักล่าวรวมจ านวน 2,080 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง) และรับรู้
รายการดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบนั  

ทั้งน้ี บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด์ โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 99.99 ไดเ้ขา้ลงทุนใน LHHOTEL เพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 560 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หน่วยทรัสต์จ  านวน 43,045,410 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 13 บาท (ราคาเสนอขาย) ท าให้ในปัจจุบนั
สัดส่วนการถือหุ้นของ LHMH ใน LHHOTEL เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 13.25 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน โดยแสดงในบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้กลงให้ค  ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ LHHOTEL เก่ียวกบัระยะเวลา
ของการด ารงสัดส่วนการถือหุ้นใน  LHHOTEL โดย  LHMH  และด ารงระยะเวลา เ ช่า ช่วง
อสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ 
พอยต ์ราชด าริโดยบริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั  
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16. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) ส าหรับงวด       
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 45,665 20,320 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 968 481 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (383) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8,362) (2,734) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (1,098) - 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 36,790 18,067 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,437,389 1,813,285 1,202,542 1,609,412 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,834 5,369 3,797 4,881 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 246,308 135,840 590 162 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,205,674 1,030,037 991,396 860,889 
อ่ืน ๆ 85,929 332,472 26,060 284,047 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,979,134 3,317,003 2,224,385 2,759,391 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินกูย้มืระยะยาว 7,349,983 7,406,236 3,075,180 3,075,180 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,123,180) (3,075,180) (3,075,180) (3,075,180) 
สุทธิ 4,226,803 4,331,056 - - 
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 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 7,406,236 3,075,180 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 164,000 - 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (220,253) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 7,349,983 3,075,180 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ท่ีดินรอการพฒันา และสิทธิการเช่าท่ีดินไปจดจ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การค ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับบริษทัอ่ืน        
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร     
เม่ือมีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 3,382 268 70 70 
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19. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
จ านวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจ านวน
รวม 20,750 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 3,750 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหน่วย (หน่วย) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 

30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

30 กนัยายน 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 คร้ังท่ี 1/2557 คงท่ีร้อยละ 3.63 3 ปี เม่ือครบก าหนด 27 กมุภาพนัธ์ 2560 - 500,000 - 500,000 

 คร้ังท่ี 2/2557 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2560 - 3,500,000 - 3,500,000 

 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.70 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 17 มีนาคม 2561 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 5/2557 คงท่ีร้อยละ 3.50 3 ปี เม่ือครบก าหนด 6  ตุลาคม 2560 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.02 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 25 กนัยายน 2561 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.81 3 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2561 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.31 5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.41 3 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 2.66 4 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 3 คงท่ีร้อยละ 2.99 5 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2559  คงท่ีร้อยละ 1.82 3 ปี เม่ือครบก าหนด 29 เมษายน 2562 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2559  คงท่ีร้อยละ 2.23 3 ปี เม่ือครบก าหนด 28 ตุลาคม 2562 7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000 

 คร้ังท่ี 1/2560  คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบก าหนด 28 เมษายน 2563 6,000,000 - 6,000,000 - 

 คร้ังท่ี 2/2560  คงท่ีร้อยละ 2.22 2 ปี เม่ือครบก าหนด 28 เมษายน 2562 1,000,000 - 1,000,000 - 

รวม     39,250,000 36,250,000 39,250,000 36,250,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (13,000,000) (8,000,000) 

สุทธิ       26,250,000 28,250,000 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,250,000 
บวก: ออกเพิ่ม 7,000,000 
หกั: ช าระคืน (4,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 39,250,000 

 หนังสือช้ีชวนการออกหุ้นกูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วน    
ทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง        
เป็นตน้ 

20. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ 
จ ำนวนท่ีใช้

สิทธิ 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ 

รำคำใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้)   
30 ธนัวาคม 2559 LH-W3 106,998,154 106,998,154 3.50 6 มกราคม 2560 11 มกราคม 2560 
31 มีนาคม 2560 LH-W3 24,157,575 24,157,575 3.50 5 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
4 พฤษภาคม 2560 LH-W3 32,011,455 32,011,455 3.50 23 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 
   (วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)      

รวม  163,167,184 163,167,184    

 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 
 2560 2559 
หุน้สามญัจดทะเบียน 12,031,105,828 12,031,105,828 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 11,786,545,992 11,730,034,787 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 163,167,184 49,036,642 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 11,949,713,176 11,779,071,429 
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21. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 
(LH-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไปจ านวน 1,998,184,856 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการ
ใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดย
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (LH-W3) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  อตัรำกำร จ ำนวนใบส ำคญั จ ำนวนใบส ำคญั  จ ำนวนใบส ำคญั 

ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิท่ีมี จ ำนวนใบส ำคญั แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส ำคญั รำคำใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส ำคญั ณ วนัท่ี กำรใชสิ้ทธิ แสดงสิทธิท่ีหมดอำย ุ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สำมญั แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2560 ในระหวำ่งงวด ในระหวำ่งงวด 30 กนัยำยน 2560 

 (บำท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
LH-W3 3.50 5 หุน้สามญัเดิม

ต่อ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

130,562,233 (56,169,030) (74,393,203) - 

22. ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,231,959 982,277 1,022,642 969,350 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
   -  จากการตีราคา (83,239) 272,271 (110,496) 5,136 
 -  ภาษีเงินได ้ 16,648 (54,454) 22,099 (1,027) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,165,368 1,200,094 934,245 973,459 
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23. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559              

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 500,571 371,172 457,429 310,410 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (181,732) (28,177) (165,040) (383) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 318,839 342,995 292,389 310,027 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,341,015 1,321,418 1,244,320 989,165 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 239,261 (52,328) (194,049) (3,742) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 1,580,276 1,269,090 1,050,271 985,423 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด     
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ก าไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (37,671) 64,731 (27,577) 74,142 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ก าไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 16,648 (54,454) 22,099 (1,027) 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า อยา่งไรก็ตามไม่มีการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (LH-W3)  หมดอายุ              
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,125,371 1,993,498 11,949,713 11,779,153* 0.26 0.17 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3)  -  155,368   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  1,993,498  11,934,521  0.17 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,125,371 1,993,498 11,949,713 11,779,153* 0.26 0.17 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3)  -  155,368   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  1,993,498  11,934,521  0.17 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้   
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   8,507,957 6,619,940 11,927,415 11,766,509* 0.71 0.56 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 36,098 159,385   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 8,507,957 6,619,940 11,963,513 11,925,894 0.71 0.56 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   8,507,957 6,619,940 11,927,415 11,766,509* 0.71 0.56 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 36,098 159,385   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       

ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 8,507,957 6,619,940 11,963,513 11,925,894 0.71 0.56 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    

25. เงินปันผล 
   

 
เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 
 

จ านวน     
เงินปันผล 

จ านวน               
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จ านวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพิ่ม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  
   2559 

0.60 (0.25) 0.35 4,120 (12) 4,108 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี                   

0.35 - 0.35 4,122 (28) 4,094 

  11 สิงหาคม 2559       
       8,202 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน  
  2560 

0.65 (0.35) 0.30 3,575 (12) 3,563 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี                   

0.40 - 0.40 4,780 (17) 4,763 

  11 สิงหาคม 2560       

       8,326 
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26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,190 809 - 9,999 - 9,999 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 58 - 58 (58) - 
ดอกเบ้ียรับ 119 9 - 128 (108) 20 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 59 - - 59 - 59 
ดอกเบ้ียจ่าย (128) (140) - (268) 108 (160) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (14) (108) - (122) - (122) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ       
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 288 17 526 831 - 831 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,825 (49) 1,662 3,438 (6) 3,432 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      54 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (41) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (319) 

 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      (1) 

ก าไรส าหรับงวด      3,125 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,268 665 - 6,933 - 6,933 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 11 41 - 52 (52) - 
ดอกเบ้ียรับ 63 1 - 64 (58) 6 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 50 - - 50 - 50 
ดอกเบ้ียจ่าย (58) (79) - (137) 59 (78) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (11) (81) - (92) - (92) 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 78 - - 78 - 78 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 185 17 524 726 - 726 
ก าไรของส่วนงาน 1,664 53 524 2,241 58 2,299 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      51 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (343) 

 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      (14) 

ก าไรส าหรับงวด      1,993 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24,761 2,331 - 27,092 - 27,092 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 166 - 166 (166) - 
ดอกเบ้ียรับ 334 15 - 349 (310) 39 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 195 - - 195 - 195 
ดอกเบ้ียจ่าย (349) (410) - (759) 310 (449) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (41) (371) - (412) - (412) 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 93 2,058 - 2,151 24 2,175 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ       
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 641 41 1,593 2,275 - 2,275 
ก าไรของส่วนงาน 6,095 1,972 2,729 10,796 43 10,839 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      144 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (207) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,580) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      (688) 

ก าไรส าหรับงวด      8,508 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 20,495 1,871 - 22,366 - 22,366 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 17 103 - 120 (120) - 
ดอกเบ้ียรับ 189 9 - 198 (167) 31 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 176 - - 176 - 176 
ดอกเบ้ียจ่าย (199) (226) - (425) 170 (255) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (36) (239) - (275) - (275) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ       
   และท่ีดินรอการพฒันา (6) - - (6) - (6) 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 1,318 - - 1,318 - 1,318 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 586 40 1,552 2,178 - 2,178 
ก าไรของส่วนงาน 6,545 86 1,552 8,183 67 8,250 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      273 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (131) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,269) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      (503) 

ก าไรส าหรับงวด      6,620 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนั 

 27.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจาก
การพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 4,873 3,546 1,504 1,917 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการ 
   พฒันาสาธารณูปโภค 
   ส่วนกลางของโครงการ 
   ท่ีด าเนินงานอยู ่

 
 
 

1,269 

 
 
 

1,311 

 
 
 

1,184 

 
 
 

1,249 
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 27.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 และบริษทั แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 มี
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - LHP 
วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

7 มิถุนายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 
       เป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 

      
 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ลา้นบาท 

 (ช าระแลว้ทั้งจ านวน)  

      

 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ลา้นบาท 
   (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560: 

 ช าระแลว้รวม 36 
 ลา้นบาท)  

     ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 LHP มีภาระผูกพัน                                                              
เ ก่ียวกับค่าดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ           
ปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ ให้แก่ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 

  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHP 
วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ลา้นบาท (ช าระแลว้ทั้งจ านวน) 

    
  ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

   2560: ช าระแลว้รวม 10 ลา้นบาท) 
      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให ้LHP 
เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดย 
LHP ตกลงจะช าระค่าหนา้ดินเพิ่มเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 
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 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 

วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า 
      เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 

      

 ปีท่ี 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท        
 (ณ 30 กนัยายน 2560: 
 ช าระแลว้รวม 5 ลา้นบาท) 

       ปีท่ี 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 LHMH มีภาระผูกพนั
ค่าตอบแทนการเขา้ท าสัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งจ่ายช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสาม
ของระยะเวลาการก่อสร้าง 

  ง) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

4 สิงหาคม 2558 30 ปี*  ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 3  ค่าเช่ารวม 71  ลา้นบาท 
      ปีท่ี 4 - 6  ค่าเช่ารวม 78  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 7 - 9     ค่าเช่ารวม 86  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 10 - 12 ค่าเช่ารวม 95  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 16 - 18 ค่าเช่ารวม 115 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านบัจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่า
ยนิยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแต่วนัส่งมอบ
ท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดิน โดย LHMH มีภาระผูกพนัตอ้งช าระค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้ช่าเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 1,716,000 บาท ส าหรับระยะเวลาการก่อสร้างปีท่ี 1 และปีท่ี 2 และเดือนละ 1,980,000 บาท ส าหรับ
ระยะเวลาก่อสร้างปีท่ี 3 
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  จ) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

1 สิงหาคม 2560 40 ปี*     ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
          ปีท่ี 1 - 3       ค่าเช่ารวม 15  ลา้นบาท 
          ปีท่ี 4 - 6       ค่าเช่ารวม 17  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 7 - 9       ค่าเช่ารวม 19  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 10 - 12   ค่าเช่ารวม 21  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 13 - 15   ค่าเช่ารวม 23 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 16 - 18   ค่าเช่ารวม 25 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 19 - 21   ค่าเช่ารวม 27 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 22 - 24   ค่าเช่ารวม 30 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 25 - 27   ค่าเช่ารวม 33 ลา้นบาท 

   

     ปีท่ี 28 - 30   ค่าเช่ารวม 36 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 31 - 33   ค่าเช่ารวม 40 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 34 - 36   ค่าเช่ารวม 44 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 37 - 39   ค่าเช่ารวม 48 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 40           ค่าเช่ารวม 18 ลา้นบาท 

*  อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

27.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาให้แก่กองทุน
และ/หรือทรัสต ์ดงัต่อไปน้ี 

กองทุน และ/หรือ ทรัสต ์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
 เพลินจิต  

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
ราชด าริ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ถึง
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2563 
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  บริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับค่าเช่าคงท่ีตามสญัญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 
   30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี   518 317 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี   423 317 

 27.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   4,279 2,380 

 27.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 
94 ไร่ (31 ธันวาคม 2559: 96 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็น
ตน้ทุนโครงการแลว้ 

 27.1.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคาร โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 23 57 20 45 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4 19 4 13 

27.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 

 
3,122 

 
2,647 

 
2,884 

 
2,458 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 69 71 57 58 
 3,191 2,718 2,941 2,516 

27.3 การค า้ประกนั 

27.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 
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27.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัยอ่ยส าหรับเงินกูย้มืจากธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารเพื่อ
ใชใ้นโครงการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้ง
ตามสัดส่วนการค ้าประกนัของบริษทัฯท่ีก าหนดในค ารับรองท่ีให้กบัธนาคารจ านวน 1,290 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,130 ลา้นบาท) 

27.4 คดีความ 

 1) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษัทฯและบริษัท แอตแลนติก                  
เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 เก่ียวกบัทางออกสู่
ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์  านวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 โจทก์ได ้    
ขอลดทุนทรัพยบ์างส่วน ท าให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจ านวน 800 ลา้นบาท โดยศาลชั้นตน้และ   
ศาลอุทธรณ์ไดต้ดัสินคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน 
2560 ตามล าดบั ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  

  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องเพิ่มเติมจ านวน 2 คดี ซ่ึง
มีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ก) คดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลมีค าสั่งจ  าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อ               
รอฟังผลของคดีแพง่ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 800 ลา้นบาท  

 ข) เ ม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จ  านวน 102                   
ลา้นบาท โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจ านวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมา 
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจ านวน 
5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้
ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  

 2) ในปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแห่งหน่ึงและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน       
10 คดี เก่ียวกบัการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 494 ลา้นบาท 
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใชค่้าเสียหายจ านวน 27 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจ านวน 13.5 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่า     
จะช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  
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 3) ในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดสองแห่งฟ้องร้องเป็น
จ าเลยร่วมในคดีแพ่ง (คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการท าผิดสัญญา 
โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 544 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาล
ชั้นตน้ รวมทั้งบริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์ 

 4) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่ง 
(คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการท าผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยร์วม
จ านวน 76 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ รวมทั้ ง            
บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียกบัโจทก ์ 

 5)     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหาย
เน่ืองจากการท าผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 67 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 20 ลา้น
บาท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมด
รวมจ านวน 1,136 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 349 ลา้นบาท) 

27.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap 
agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  
วนัส้ินสุดสญัญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

3,075 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

95.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

1,951 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.915 

14 ธนัวาคม 2560 

2,385 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.31 

14 ธนัวาคม 2564 
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 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี                

30 กนัยายน 2560 
ณ วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2559 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 148 (422) 

28. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน        
ดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ 
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินใน
อนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,002 - - 1,002 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,550 - - 3,550 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,345 - - 2,345 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,654 - - 3,654 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,764 - - 1,764 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,002 - - 1,002 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,549 - - 3,549 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 771 - - 771 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,654 - - 3,654 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 777 - - 777 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

29.1 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกเสนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ         
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

3/2560 คงท่ีร้อยละ 2.13 3 ปี เม่ือครบก าหนด 5 ตุลาคม 2563 6,000,000 6,000,000 

29.2 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 ไดเ้ขา้ท าบนัทึกความเขา้ใจการเช่าท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง ทั้งน้ี
ตามบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว LHMH จะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายรวมจ านวน 1,100 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าหนา้ดินจ านวน 420 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายช าระแลว้ในวนัท่ีท าบนัทึกความเขา้ใจจ านวน 42 ลา้นบาท 
คงเหลือส่วนท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่าจ านวน 378 ลา้นบาท และค่าตอบแทน
การเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดินส าหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างและค่าเช่าท่ีดินรายปีรวมจ านวน 680 ลา้นบาท 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 


